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Extrato do Acórdão, anonimizado, proferido no âmbito dos autos abaixo referidos: 

 

«Proc. nº 881/16.6JAPRT-X.S1 

Audiência 

 

 

 

Acordam no Supremo Tribunal de Justiça 

<> 

Nos autos de processo comum nº 881/16.6JAPRT, com intervenção do Tribunal Colectivo, do 

Tribunal Judicial da Comarca do …- Juízo Central Criminal do Porto – Juiz …, e como consta do 

acórdão recorrido do Tribunal da Relação do Porto: 

 

                  “Nos presentes autos foram julgados: 

                  AA, filho de BB e de CC, natural de … (…), nascido a … . … .1975, … , …, residente na 

…, n.° …, …, encontrando-se actualmente preso preventivamente à ordem dos presentes autos; 

                  DD, filho de EE e de FF, natural de … (…), nascido a … . … .1975, …, …, residente na …, 

n.° …, …, encontrando-se actualmente preso preventivamente à ordem dos presentes autos; 

                 GG, filho de BB e de CC, natural da … (…), nascido a … . … .1983, … , …, residente na 

…, n.° …, …, …, encontrando-se actualmente preso preventivamente à ordem dos presentes autos; 

               HH, filho de BB e de CC, natural de … (…), nascido a … . … .1988, … , …, residente na 

…, n.° …, …, …, encontrando-se actualmente preso preventivamente à ordem dos presentes autos; 

               II, filho de JJ e de KK, natural da …, nascido a … . … .1982, … , …, residente na …, n.° …, 

casa .., …, encontrando-se actualmente preso preventivamente à ordem dos presentes autos; 

                    LL, filho de MM e de NN, natural de … (…), nascido a … . … .1976, … , …, residente na 

…, n.° …, … - …, encontrando-se actualmente preso preventivamente à ordem dos presentes autos; 

                   OO, filho de PP e de QQ, natural de … (…), nascido a … . … .1986, … , …, residente na 

…, n.° …, …, …, encontrando-se actualmente preso preventivamente à ordem dos presentes autos; 

                  RR, filho de SS e de TT, natural da freguesia de …, nascido a … . … .1977, … , …, residente 

na  …, n.° … - …, …; 

                 UU, filho de VV e de XX, natural de … (…), nascido a … . … .1976, …, …, residente na 

…, n.° …, … - … . 

 

                  No final foi publicada a seguinte decisão: 
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                   Pelo exposto, acordam os Juízes que constituem o presente Tribunal Colectivo em: 

            Condenar o arguido (1) AA, pelo cometimento em concurso efectivo, nos termos do artigo 30° 

do Código Penal, de: 

um crime de associação criminosa, p. e p. pelo art. 299.°, n.° 1 e n.° 3 do Código Penal, na pena de 

cinco anos de prisão. 

um crime de furto qualificado, p. e p. pelos art. 203.° e 204.°, n.° 2, al. a) e e), por referência à al. b) e 

d) do art. 202.°, todos do Código Penal, na pena de cinco anos de prisão. 

cinco crimes de falsificação ou contrafacção de documento, p. e p. pelo art. 256.°, n.° 1, al. a) e e) e n.° 

3 do Código Penal, na pena de um ano e dez meses por cada um deles; 

um crime de sequestro, p. e p. pelo art. 158.°, n.° 1 e 2, al. b) do Código Penal, na pena de sete anos de 

prisão; 

um crime de homicídio qualificado, p. e p. pelos art. 131.°, 132.°, n.° 1 e 2, al. e), h) e j) do Código 

Penal, na pena de vinte anos de prisão; 

um crime de profanação de cadáver ou de lugar fúnebre, p. e p. pelo art. 254.°, n.° 1, al. a) do Código 

Penal, na pena de um ano e seis meses de prisão; 

dois crimes de incêndios, explosões e outras condutas especialmente perigosas, p. e p. pelo art. 272.°, 

n.° 1, al. a) do Código Penal, na pena de quatro anos por cada um deles. 

E em cúmulo jurídico, ao abrigo do artigo 77° do Código Penal, na pena única de vinte e cinco anos de 

prisão. 

Condenar o arguido (2) DD, pelo cometimento em concurso efectivo, nos termos do artigo 30° do 

Código Penal, de: 

um crime de associação criminosa, p. e p. pelo art. 299.°, n.° 1 e n.° 3 do Código Penal, na pena de 

cinco anos de prisão. 

um crime de furto qualificado, p. e p. pelos art. 203.° e 204.°, n.° 2, al. a) e e), por referência à al. b) e 

d) do art. 202.°, todos do Código Penal, na pena de cinco anos de prisão. 

cinco crimes de falsificação ou contrafacção de documento, p. e p. pelo art. 256.°, n.° 1, al. a) e e) e n.° 

3 do Código Penal, na pena de um ano e dez meses por cada um deles; 

 um crime de sequestro, p. e p. pelo art. 158.°, n.° 1 e 2, al. b) do Código Penal, na pena de sete anos de 

prisão; 

um crime de homicídio qualificado, p. e p. pelos art. 131.°, 132.°, n.° 1 e 2, al. e), h) e j) do Código 

Penal, na pena de vinte anos de prisão; 

um crime de profanação de cadáver ou de lugar fúnebre, p. e p. pelo art. 254.°, n.° 1, al. a) do Código 

Penal, na pena de um ano e seis meses de prisão; 
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dois crimes de incêndios, explosões e outras condutas especialmente perigosas, p. e p. pelo art. 272.°, 

n.° 1, al. a) do Código Penal, na pena de quatro anos por cada um deles; 

um crime de detenção de arma proibida, p. e p. pelo art. 86.°, n.° 1, al. a) e c) do Regime Jurídico de 

Armas e Munições, Lei n.° 5/2006 de 23.02, na pena de três anos de prisão. 

E em cúmulo jurídico, ao abrigo do artigo 77° do Código Penal, na pena única de vinte e cinco anos de 

prisão. 

III) Condenar o arguido (3) GG, pelo cometimento em concurso efectivo, nos termos do artigo 30° do 

Código Penal, de: 

um crime de associação criminosa, p. e p. pelo art. 299.°, n.° 2 do Código Penal, na pena de três anos 

de prisão; 

um crime de furto qualificado, p. e p. pelos art. 203.° e 204.°, n.° 2, al. a) e e), por referência à al. b) e 

d) do art. 202.°, todos do Código Penal, na pena de cinco anos de prisão. 

cinco crimes de falsificação ou contrafacção de documento, p. e p. pelo art. 256.°, n.° 1, al. a) e e) e n.° 

3 do Código Penal, na pena de um ano e dez meses por cada um deles; 

um crime de sequestro, p. e p. pelo art. 158.°, n.° 1 e 2, al. b) do Código Penal, na pena de sete anos de 

prisão; 

um crime de homicídio qualificado, p. e p. pelos art. 131.°, 132.°, n.° 1 e 2, al. e), h) e j) do Código 

Penal, na pena de vinte anos de prisão; 

um crime de profanação de cadáver ou de lugar fúnebre, p. e p. pelo art. 254.°, n.° 1, al. a) do Código 

Penal, na pena de um ano e seis meses de prisão; 

dois crimes de incêndios, explosões e outras condutas especialmente perigosas, p. e p. pelo art. 272.°, 

n.° 1, al. a) do Código Penal, na pena de quatro anos por cada um deles. 

 E em cúmulo jurídico, ao abrigo do artigo 77° do Código Penal, na pena única de vinte e cinco anos de 

prisão. 

 

Condenar o arguido (4) HH, pelo cometimento em concurso efectivo, nos termos do artigo 30° do 

Código Penal, de: 

um crime de associação criminosa, p. e p. pelo art. 299.°, n.° 2 do Código Penal, na pena de três anos 

de prisão; 

um crime de furto qualificado, p. e p. pelos art. 203.° e 204.°, n.° 2, al. a) e e), por referência à al. b) e 

d) do art. 202.°, todos do Código Penal, na pena de cinco anos de prisão. 

cinco crimes de falsificação ou contrafacção de documento, p. e p. pelo art. 256.°, n.° 1, al. a) e e) e n.° 

3 do Código Penal, na pena de um ano e dez meses por cada um deles; 

um crime de sequestro, p. e p. pelo art. 158.°, n.° 1 e 2, al. b) do Código Penal, na pena de sete anos de 

prisão; 
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um crime de homicídio qualificado, p. e p. pelos art. 131.°, 132.°, n.° 1 e 2, al. e), h) e j) do Código 

Penal, na pena de vinte anos de prisão; 

um crime de profanação de cadáver ou de lugar fúnebre, p. e p. pelo art. 254.°, n.° 1, al. a) do Código 

Penal, na pena de um ano e seis meses de prisão; 

dois crimes de incêndios, explosões e outras condutas especialmente perigosas, p. e p. pelo art. 272.°, 

n.° 1, al. a) do Código Penal, na pena de quatro anos por cada um deles; 

um crime de detenção de arma proibida, p. e p. pelo art. 86.°, n.° 1, al. d) do Regime Jurídico de Armas 

e Munições, Lei n.° 5/2006 de 23.02, na pena de nove meses de prisão. 

E em cúmulo jurídico, ao abrigo do artigo 77° do Código Penal, na pena única de vinte e cinco anos de 

prisão. 

 

Condenar o arguido (5) II, pelo cometimento em concurso efectivo, nos termos do artigo 30° do Código 

Penal, de: 

um crime de associação criminosa, p. e p. pelo art. 299.°, n.° 2 do Código Penal, na pena de três anos 

de prisão; 

um crime de furto qualificado, p. e p. pelos art. 203.° e 204.°, n.° 2, al. a) e e), por referência à al. b) e 

d) do art. 202.°, todos do Código Penal, na pena de cinco anos de prisão. 

 cinco crimes de falsificação ou contrafacção de documento, p. e p. pelo art. 256.°, n.° 1, al. a) e e) e n.° 

3 do Código Penal, na pena de um ano e dez meses por cada um deles; 

um crime de sequestro, p. e p. pelo art. 158.°, n.° 1 e 2, al. b) do Código Penal, na pena de sete anos de 

prisão; 

um crime de homicídio qualificado, p. e p. pelos art. 131.°, 132.°, n.° 1 e 2, al. e), h) e j) do Código 

Penal, na pena de vinte anos de prisão; 

um crime de profanação de cadáver ou de lugar fúnebre, p. e p. pelo art. 254.°, n.° 1, al. a) do Código 

Penal, na pena de um ano e seis meses de prisão; 

dois crimes de incêndios, explosões e outras condutas especialmente perigosas, p. e p. pelo art. 272.°, 

n.° 1, al. a) do Código Penal, na pena de quatro anos por cada um deles; 

um crime de furto qualificado, p. e p. pelo art. 204.°, n.° 1, al. a), por referência à al. a) do art. 202.°, 

ambos do Código Penal, na pena de dois anos de prisão. 

E em cúmulo jurídico, ao abrigo do artigo 77° do Código Penal, na pena única de vinte e cinco anos de 

prisão. 

 

VI) Condenar o arguido (6) LL, pelo cometimento em concurso efectivo, nos termos do artigo 30° do 

Código Penal, de: 
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um crime de associação criminosa, p. e p. pelo art. 299.°, n.° 2 do Código Penal, na pena de três anos 

de prisão; 

um crime de furto qualificado, p. e p. pelos art. 203.° e 204.°, n.° 2, al. a) e e), por referência à al. b) e 

d) do art. 202.°, todos do Código Penal, na pena de cinco anos de prisão. 

cinco crimes de falsificação ou contrafacção de documento, p. e p. pelo art. 256.°, n.° 1, al. a) e e) e n.° 

3 do Código Penal, na pena de um ano e dez meses por cada um deles; 

um crime de sequestro, p. e p. pelo art. 158.°, n.° 1 e 2, al. b) do Código Penal, na pena de sete anos de 

prisão; 

um crime de homicídio qualificado, p. e p. pelos art. 131.°, 132.°, n.° 1 e 2, al. e), h) e j) do Código 

Penal, na pena de vinte anos de prisão; 

um crime de profanação de cadáver ou de lugar fúnebre, p. e p. pelo art. 254.°, n.° 1, al. a) do Código 

Penal, na pena de um ano e seis meses de prisão; 

dois crimes de incêndios, explosões e outras condutas especialmente perigosas, p. e p. pelo art. 272.°, 

n.° 1, al. a) do Código Penal, na pena de quatro anos por cada um deles. 

 E em cúmulo jurídico, ao abrigo do artigo 77° do Código Penal, na pena única de vinte e cinco anos de 

prisão. 

 

VII) Condenar o arguido (7) OO, pelo cometimento de: 

um crime de detenção de arma proibida, p. e p. pelo art. 86.°, n.° 1, al. d) do Regime Jurídico de Armas 

e Munições, Lei n.° 5/2006 de 23.02, na pena de cento e vinte dias de multa à taxa diária de seis Euros. 

VIII) Condenar o arguido (8) RR, pelo cometimento de: 

um crime de furto qualificado, p. e p. pelos art. 203.° e 204.°, n.° 2, al. a) e e), por referência à al. b) e 

d) do art. 202.° do Código Penal, na pena de cinco anos de prisão, cuja execução se suspende por igual período, 

ao abrigo do disposto no artigo 50° do Código Penal. 

 

Condenar o arguido (9) UU, pelo cometimento de: 

- um crime de falsificação ou contrafacção de documento, p. e p. pelo art. 256.°, n.° 1, al. a) e e) e n.° 

3, do Código Penal, na pena de um ano e dez meses de prisão, cuja execução se suspende por igual período, ao 

abrigo do disposto no artigo 50° do Código Penal. 

 

Absolver os arguidos (7) OO e (9) UU dos demais crimes que lhes eram respectivamente imputados. 

 

Julgar parcialmente procedente o pedido de indemnização civil deduzido por ZZ e AAA contra os 

arguidos (1) AA, (2) DD, (3) GG, (4) HH, (5) II e (6) LL, e condená- los, solidariamente, a pagar a quantia de 
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40.000€ a cada um dos requerentes, acrescidas de juros de mora à taxa legal desde a data da notificação do pedido 

de indemnização civil até integral pagamento, absolvendo-os na parte restante do pedido. 

Absolver o demandado (7) OO do pedido de indemnização civil deduzido por ZZ e AAA. 

 

 Julgar parcialmente procedente o pedido de indemnização civil deduzido por BBB, por si e na qualidade 

de legal representante da sua filha menor, CCC contra os arguidos (1) AA, (2) DD, (3) GG, (4) HH, (5) II e (6) 

LL, e condená-los, solidariamente, a pagar: 

à requerente CCC uma indemnização por danos patrimoniais no montante de 65.055,05 €, e por danos 

não patrimoniais no montante de 430.000,00 €; e ainda no que se vier a liquidar em futura execução de sentença 

quanto aos danos futuros; 

à requerente BBB uma indemnização por danos morais no valor de 10.000€. 

Às referidas quantias acrescem de juros de mora à taxa legal desde a data da notificação do pedido de 

indemnização civil até integral pagamento, absolvendo-os na parte restante do pedido. 

Absolver os demandados (7) OO, (8) RR, e (9) UU, do pedido de indemnização civil deduzido por BBB, 

por si e na qualidade de legal representante da sua filha menor, CCC. 

 

Julgar procedente o pedido de indemnização civil deduzido por DDD - COMPANHIA DE SEGUROS, 

S.A. contra o arguido (5) II e condená-lo a pagar à requerente a quantia de 13.752,58 €. 

À referida quantia acrescem de juros de mora à taxa legal desde a data da notificação do pedido de 

indemnização civil até integral pagamento. 

 

Julgar procedente o pedido de indemnização civil deduzido por "EEE, S.A." contra os arguidos 1) AA, 

(2) DD, (3) GG, (4) HH, (5) II, (6) LL e (8) RR, e condená-los, solidariamente, a pagar à requerente a quantia e 

103.063,89 €, acrescida de juros de mora à taxa legal desde a data da notificação do pedido de indemnização 

civil até integral pagamento. 

 Absolver o demandado (7) OO do pedido de indemnização civil deduzido por EEE, S. A . 

 

- Julgar procedente o incidente de liquidação deduzido pelo Ministério Público contra o arguido 

(1) AA, nos termos previstos nos artigos 7° e 8° da Lei n° 5/2002, de 11/1 e, consequentemente, declarar perdido 

a favor do Estado o montante de 652.624,20€ - equivalente ao valor do património incongruente com o seu 

rendimento lícito -, montante este que o arguido é condenado a pagar, mantendo-se o arresto de bens já decretado. 

- Julgar procedente o incidente de liquidação deduzido pelo Ministério Público contra o arguido 

(2) DD, nos termos previstos nos artigos 7° e 8° da Lei n° 5/2002, de 11/1 e, consequentemente, declarar perdido 

a favor do Estado o montante de 612.186,97€ - equivalente ao valor do património incongruente com o seu 

rendimento lícito -, montante este que o arguido é condenado a pagar, mantendo-se o arresto de bens já decretado. 
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- Julgar parcialmente procedente o incidente de liquidação deduzido pelo MP contra o arguido 

(6) LL, nos termos previstos nos artigos 7° e 8° da Lei n° 5/2002, de 11/1 e, consequentemente, declarar perdido 

a favor do Estado o montante de 139.670,90€ - equivalente ao valor do património incongruente com o seu 

rendimento lícito -, montante este que o arguido é condenado a pagar, mantendo-se o arresto de bens já decretado. 

 

Julgar improcedente o pedido de condenação dos arguidos (1) AA, (2) DD, (3) GG, (4) HH, (5) II, (6) 

LL, (7) OO e (8) RR a pagar solidariamente ao Estado o valor de € 96.602,68, absolvendo-os do mesmo. 

 

Declarar perdidos a favor do Estado, ao abrigo do artigo 109°, os seguintes objectos e bens: armas 

apreendidas nos autos (sem prejuízo do direito de terceiros a quem as mesmas tenham sido subtraídas), munições, 

explosivos/detonadores/cordões, buffers, aparelhos electrónicos para supressão de sinais de GSM, GPS, algemas, 

pirilampos, telemóveis, quatro rádios transmissores da marca Motorola e respectivos acessórios, um depósito em 

plástico rijo, transparente, com grelha metálica envolvente, com capacidade para 1.000 litros e contendo cerca 

de 500 litros de ácido sulfúrico; um tubo de metal, com comprimento de cerca de 2.10m tendo numa das 

extremidades, um coador metálico com cerda de 10 cm de diâmetro. 

Os demais objectos serão oportunamente entregues a quem provar lhe pertencerem. 

 

 

[ …] 

 

 

Constam da matéria de facto provada, os elementos necessários à realização do cúmulo, 

descrevendo todos os factos pertinentes de forma a habilitar os destinatários da decisão e o tribunal 

superior, a conhecer a realidade concreta dos crimes cometidos, bem como os factos provados, que 

demonstram qual a personalidade, modo de vida e inserção social do agente, com vista a poder 

compreender-se o processo lógico, o raciocínio da ponderação conjunta dos factos e personalidade do 

mesmo que conduziu o tribunal à fixação da pena única.(v. Ac. deste Supremo de 27 de Março de 

2003, proc. nº 4408/02 da 5ª secção) 

 

Tendo em conta a variedade de crimes, em interconexão. a sua elevada gravidade e que, como 

refere decisão recorrida “O grau de culpa com que todos os arguidos agiram é o máximo (dolo directo); por 

outro lado, a simples inexistência de antecedentes criminais não é tida pelos Tribunais Superiores como factor 

atenuativo; antes sendo o comportamento expectável de qualquer cidadão, em troca dos benefícios de pertencer 

à comunidade.   
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          Entende-se, assim, por haver uma grande similitude nos concretos juízos de ilicitude e culpa a 

cargo do comportamento dos arguidos, se respeitou o princípio da igualdade, previsto nos arts. 13.º e 18.º da 

CRP, não se nota violação do disposto nos arts. 18.º e 27.º, ambos da mesma CRP.”, 

 Valorando o ilícito global perpetrado, tendo pois, em conta o exposto, a matéria fáctica 

provada, a natureza, e gravidade dos ilícitos, na lesão dos bens jurídicos atingidos, as fortes exigências 

de prevenção geral na defesa e restabelecimento das normas violadas, sendo forte a intensidade do 

dolo, e da culpa bem como tendo em conta as exigências de socialização, e devendo ter-se em conta 

os efeitos previsíveis da pena no comportamento futuro dos arguidos, os limites legais da pena 

aplicável, que vai de entre os quinze anos e vinte e cinco anos de prisão quanto ao arguido LL. e entre 

vinte e vinte e cinco anos de prisão, quanto aos demais arguidos, julga-se adequada a pena única de 

dezanove anos de prisão quanto ao arguido LL, e, não se revela desadequada, nem desproporcional a 

pena única aplicada a cada um dos demais  que é assim de manter, 

 

 O recurso do arguido LL merece no sentido exposto parcial provimento e os demais recursos 

não merecem provimento. 

Apenas a assinalar que como supra se referiu que na al. c) da Decisão verifica-se que o Tribunal “a quo” 

decidiu «Negar provimento aos recursos interlocutórios interpostos pelos arguidos AA, DD e LL, excepto quanto 

a este o 3.º, que se considera prejudicado;» omitindo o recurso interlocutório do arguido GG. (cfr. fls. 18.628 a 

18.630 e 18.943) 

 

Estando em causa um mero lapso de escrita, por omissão, que não importa modificação essencial, foi 

requerida a sua correcção ao abrigo do preceituado no art.º 380.º, n.º 1, al. b) do C.P.P., de forma a passar a 

constar da parte Decisória que também foi negado provimento ao recurso interlocutório do arguido GG.” 

 

<> 

 Termos em que decidindo: 

 Acordam os juízes deste supremo - 3ª secção, em  

Corrigir ao abrigo do preceituado no art.º 380.º, n.º 1, al. b) do C.P.P o mero lapso de escrita, 

por omissão, na Decisão recorrida, que não importa modificação essencial, de forma a passar a constar 

da parte Decisória que também foi negado provimento ao recurso interlocutório do arguido GG 

Rejeitar os recursos quer quanto aos despachos interlocutórios, quer quanto ao âmbito da 

matéria de facto, bem como quanto aos recursos interpostos sobre as ilicitudes a que foram aplicadas 
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penas inferiores a oito anos de prisão, e sobre as respectivas penas, por inadmissibilidade legal- artº 

400º nº 1 al. f e 420º nº 2, do CPP 

Tributar cada recorrente em 5 UC de taxa de justiça e na condenação na importância de 4UC, 

nos termos do nº 3, do artº 420º do CPP 

 

Dar parcial provimento ao recurso do arguido LL quanto à pena pelo crime de homicídio 

qualificado p. e p. pelos arts. 131.°, 132.°, n.° 1 e 2, al. e), h) e j) do Código Penal, e condenar o mesmo 

arguido como cúmplice do mencionado crime - arts 27º nºs 1 e 2, e 73º nº 1al. a) e b) na pena de quinze 

anos de prisão, e, reduzir a pena única quanto à pena do cúmulo, para dezanove anos de prisão, 

 

Negar provimento aos recursos quanto ao demais, 

 

Sem custas quanto ao arguido LL, 

 

Tributar cada um dos demais recorrentes em 6 UC de taxa de justiça  

 

 Lisboa, Escadinhas de São Crispim, 19 de Junho de 2019 

 (Elaborado e revisto pelo relator) 

 Pires da Graça (Relator) 

 Raul Borges 

Santos Cabral» 

 

 

 

 

 


